
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
(STAC JONARNE I  ONLINE)

Skontaktuj się z nami:

Jak może skorzystać twoja uczelnia?

ROZWIĄZANIE
KONKRETNYCH PROBLEMÓW
Programy szkoleń tworzymy wspólnie z uczelnią 

i pracujemy na przypadkach, problemach                       
i potrzebach zgłaszanych przez uczestników

WSPARCIE
ZESPOŁU DORADCÓW

 Przygotowując się do szkoleń analizujemy 
kluczowe dokumenty i procedury danej

uczelni. Dzięki temu często możemy
wskazać dodatkowe rekomendacje

lub elementy do korekty

KOMFORT
UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Na szkolenie zamknięte, to trener przyjeżdża do 
uczelni. Dzięki temu pracownicy nie tracą czasu            

i nie ponoszą dodatkowych kosztów na transport 
i noclegi. Jeśli szkolenie realizowane jest                   

w formie online, odbywa się bez konieczności 
wychodzenia pracowników z biura czy z domu

REDUKCJA
KOSZTÓW SZKOLENIA

Zorganizowanie szkolenia zamkniętego obniża 
koszt przeszkolenia jednego uczestnika nawet

o 60% w stosunku do szkoleń otwartych

Oferujemy „szyte na miarę" szkolenia wewnętrzne dla uczelni i innych jednostek sektora szkolnictwa wyższego. Nasze 
projekty szkoleniowe ukierunkowane są na dostarczenie uczestnikom wiedzy praktycznej i podnoszenie ich kompetencji 
zawodowych, ale przede wszystkim na pomoc w zastosowaniu tej wiedzy w rozwiązywaniu konkretnych problemów oraz 
doskonaleniu funkcjonowania uczelni w danym obszarze.

Przy realizacji naszych usług szkoleniowych współpracujemy z najlepszymi specjalistami w kraju, którzy reprezentują nie 
tylko najwyższy poziom merytoryczny, ale również posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe w sektorze szkolnictwa 
wyższego. Nasi eksperci trafnie identyfikują potrzeby rozwojowe, a w trakcie szkoleń rekomendują i wdrażają rozwiązania 
funkcjonujące w szkolnictwie wyższym oraz pomagają w zbudowaniu otoczenia wspierającego skuteczne osiąganie celów. 

DODATKOWE MATERIAŁY 
DLA UCZESTNIKÓW

 Naszym uczestnikom udostępniamy materiały 
uzupełniające, wzory, wytyczne, itp. 

dopasowane do specyfiki uczelni

DODATKOWE
KONSULTACJE PO SZKOLENIU

Najwięcej pytań od uczestników pojawia się 
kilka dni po szkoleniu. Uczestnicy naszych 
szkoleń mogą konsultować się z trenerem 

nawet miesiąc po ich zakończeniu

Do kogo skierowane są nasze szkolenia?

 KADRY 
ZARZĄDZAJĄCEJ

UCZELNIĄ 

PRACOWNIKÓW 
ADMINISTRACYJNYCH

PRACOWNIKÓW 
DYDAKTYCZNYCH  

PRACOWNIKÓW 
BADAWCZYCH/ 

BADAWCZO-
DYDAKTYCZNYCH



Przykładowe tematy i obszary szkoleń

Ustrój uczelni, organizacja i zarządzanie

    Jak przygotować prawidłowy statut uczelni + warsztaty legislacyjne
    Tworzenie nowej struktury organizacyjnej uczelni i organów
    Kierunki rozwoju uczelni niepublicznych
    Formalno-prawne aspekty prowadzenia studiów wyższych po 1 października 2018 r.
    Ustawa 2.0 w uczelniach niepublicznych – jaką pójść drogą najlepszą dla siebie?
    Strategiczne zarządzanie uczelnią w świetle Ustawy 2.0
    Uczelnie niepubliczne - strategia, statut i regulamin studiów 

Prowadzenie studiów oraz innych form ksztatcenia

    Organizacja i prowadzenie studiów wyższych (projektowanie, realizacja i ewaluacja kształcenia)
    Organizacja studiów podyplomowych i innych form kształcenia (kształcenie specjalistyczne)
    Przekształcanie i dostosowywanie programów studiów wyższych w okresie przejściowym
    Piąty poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji - kształcenie specjalistyczne w uczelni
    Tworzenie i prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów zgodnie z nowymi przepisami prawa
    Tworzenie regulaminów studiów zgodnie z wytycznymi Ustawy 2.0
    Budowa programów kształcenia w ramach polskiej ramy kwalifikacji na poziomach 6-8
    Studia o profilu praktycznym w modelu dualnym - aspekty prawne i merytoryczne
    Dobre praktyki w zakresie współpracy uczelni z pracodawcami i ich wpływ na jakość kształcenia
    Uznawanie efektów uczenia się (recognition of prior learning)

Badania naukowe, komercjalizacja, ewaluacja działalności naukowej

    Ewaluacja w świetle Ustawy 2.0 – etap wdrożenia
    Dokumentowanie osiągnięć naukowych pracowników
    Artykuł jako źródło sukcesu naukowego – jak pisać oraz promować skutecznie swoje publikacje
    Komercjalizacja badań naukowych na uczelni i w ośrodkach badawczych w odniesieniu do Ustawy 2.0

Procedury awansu naukowego w świetle nowych regulacji prawnych

    Nadawanie stopni naukowych i tytułu profesora
    Zasady prowadzenia procedur awansowych w nauce 
    Szczegółowe zasady prowadzenia przewodów doktorskich
    Szczegółowe zasady prowadzenia postępowań habilitacyjnych i profesorskich

Sprawy pracownicze

    Procedury dyscyplinarne w sprawach pracowniczych
    Polityka kadrowa i sprawy nauczycieli akademickich wobec Ustawy 2.0
    Stosunek pracy nauczyciela akademickiego w świetle nowej ustawy - 
    Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy wprowadzającej
    Regulamin pracy w świetle Ustawy 2.0
    Ocena okresowa pracowników

Szkoły doktorskie

    Kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej w świetle Ustawy 2.0
    Organizacja szkół doktorskich
    Programy szkół doktorskich – tworzenie, realizacja, ewaluacja



Sprawy studencko-doktoranckie

    Dokumentacja procesu kształcenia oraz spraw studenckich i doktoranckich
    Procedury dyscyplinarne w sprawach studenckich i doktoranckich
    Zmiany w zasadach przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
    Studenci i doktoranci z niepełnosprawnością - zasady tworzenia warunków kształcenia
    (szkolenie dla władz i administracji)
    System przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
    Stypendia motywacyjne w uczelni
    Ustalanie dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne
    Postępowania dyscyplinarne w specyfice funkcjonowania uczelni (studenci i doktoranci)
    Jak prawidłowo prowadzić postępowania administracyjne w sprawach studenckich
     i doktoranckich w Ustawie 2.0.
    Studenckie praktyki zawodowe - regulacje, organizacja i rozliczanie 
    Organizacje studenckie i doktoranckie w strukturze uczelni - procedury tworzenia,
    finansowanie i zasady ich funkcjonowania i nadzorowania
    Zasady prowadzenia rekrutacji - organy, tryby, procedury, dokumenty

Jakość kształcenia

    Jakość kształcenia w świetle międzynarodowych standardów i kryteriów oceny PKA
    Kryteria i zasady prowadzenia ocen programowych przez Polską Komisję Akredytacyjną od 2019 roku
    Budowa wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia
    Uczelnie niepubliczne - co zmienia się w dokumentach i kształceniu 

Szkolenia z zakresu kompetencji miękkich (menedżerskie i zespołowe)

    Praca i komunikacja w zespole w oparciu o metodologię MBTI®

    Doskonalenie procesu zarządzania w oparciu o metodologię MBTI®

    Analiza transakcyjna w organizacji 
    Budująca komunikacja, czyli jak chcieć razem pracować - szkolenie w nurcie NVC
    Inteligencja emocjonalna, czyli jak pracować efektywnie i z przyjemnością -
    szkolenie w oparciu o model EQ-I 2.0.®

Internacjonalizacja ksztatcenia i obsługa cudzoziemców

    Cudzoziemcy w uczelni - aspekty prawne, organizacyjne i komunikacyjne
    Podejmowanie kształcenia przez cudzoziemców
    Studia wspólne i podwójne dyplomowanie
    Obsługa cudzoziemców na studiach wyższych
    Komunikacja międzykulturowa w uczelni
    Internacjonalizacja w szkole wyższej

Zagadnienia prawne

    Prawa i obowiązki uczelni w zakresie relacji z konsumentami (studenci, doktoranci, itp.)
    Obowiązki uczelni w prawie ochrony środowiska - wymagania i przepisy stosowania
    Nowe przepisy o ochronie danych osobowych w uczelni (RODO)
    Dostęp do informacji publicznej w specyfice funkcjonowania uczelni
    Pełnomocnictwa i upoważnienia w szkole wyższej
    Stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego w szkole wyższej



Poznaj także naszą ofertę
szkoleń otwartych:

www.irsw.pl/szkolenia-otwarte

Nie znalazłeś/aś interesującego cię tematu
lub masz pytania? Skontaktuj się z nami:

Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego
ul. Pana Balcera 6 lok. 5, 20-631 Lublin

 +48 81 822 86 15 szkolenia@irsw.pl

www.irsw.pl Znajdziesz nas:


